
Förenklingsförslag: Gemensam 
portal för växtskydd 

Svårt att göra rätt 

Problem med tillämpning 

Problem med lagstiftning  

Bidrar till konkurrenskraft
 
Ökar investeringsviljan 

Möjliggör fler arbetstillfällen

Ger miljönytta

Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
Det är svårt att idag hitta all den information man behöver för att i förväg förbereda sig inför 
växtskyddssäsongen. Det finns behov av en gemensam portal där all viktig information kan samlas eller 
hittas via länk, exempelvis etikett, bruksanvisning, UPMA beslut, säkerhetsdatablad, utvecklingsskalor i olika 
grödor, hjälplistor för karenstider och andra användarvillkor etc. 
  

Varför är det ett problem? 
Kring användning av växtskyddsmedel finns omfattande lagkrav, både avseende arbetsmiljö, yttre miljö och 
konsumentskydd. Bekämpning ska i de flesta fall göras vid precis rätt tidpunkt, samtidigt som alla villkor 
för användning ska uppfyllas. Hur en etikett är utformad kan skilja mellan företag och det upplevs inte 
alltid så tydligt vad som är användarvillkor respektive rekommendation. För att inte missa något behöver 
lantbrukaren, trädgårdsföretagaren och sprutföraren förbereda arbetet noga. Riskerna med användningen 
behöver bedömas i förväg så att lämpliga skyddsåtgärder kan vidtas.  

För användaren är det alltid informationen på etiketten som gäller. De beslut som finns i 
Bekämpningsmedelsregistret riktar sig i första hand till produktinnehavaren och inte till användaren. 
Undantag är användning enligt beslutad UPMA, där informationen finns i Bekämpningsmedelsregistret. Inför 
planeringen av växtskyddssäsongen är det inte praktiskt att utgå från etiketter på fysiska dunkar. Det är 
också praktiskt svårt då man ofta inte har produkterna i lager. Att hitta motsvarande information genom att 
söka på nätet kan i vissa fall vara ett detektivarbete. Det är stor skillnad mellan växtskyddsföretagen hur lätt 
det är att hitta den senaste informationen på nätet. Det finns också en fara i att söka brett på internet då det 
är svårt att se dateringar på etiketterna.  

Ytterligare en svårighet är att de som arbetar med rådgivning och informationsspridning, och på så sätt 
tolkar användarvillkor, idag i första hand använder Bekämpningsmedelsregistret och i andra hand etikett och 
bruksanvisning. Likaså de som arbetar med tillsyn. För dem är det lättare att förbereda sig inför tillsynsbesök 
genom att utgå från Bekämpningsmedelsregistret, där alla produkter är samlade.  

Hur omfattande är problemet
Detta berör alla lantbruks- och trädgårdsföretag företag i Sverige där någon form av bekämpning med 
växtskyddsmedel utförs. Förslaget berör även alla som arbetar med rådgivning, informationsspridning och 
tillsyn.  

Idag är det: Förenklingsförslaget
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Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Vad är målet?
Målet är att det i Sverige skapas en gemensam portal för växtskyddsinformation. Via denna går 
det att hitta all viktig information som behövs för att planera växtskyddsarbetet. såsom exempelvis 
Bekämpningsmedelsregistret, länkar till etiketter och bruksanvisningar, UPMA beslut, utvecklingsskalor, 
hjälplistor för karenstider och andra användarvillkor etc. 

Förslag på lösning
De förslag som kommit fram i projektet handlar om behovet av att skapa en gemensam portal för att 
underlätta informationsinhämtning. Inga regelverk berörs av förslaget utan främst handlar det om att samla 
branschen mot ett gemensamt mål, samt enas om vem som skulle vara huvudman för en portal, ansvara för 
driften samt hur detta ska finansieras. 

Växtskyddsrådet har på agendan att arbeta för att digitalisera information om växtskyddsmedel, där också 
Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister samt andra källor ingår. Ett arbete pågår också på 
Kemikalieinspektionen att förändra och utveckla Bekämpningsmedelsregistret. För en nå målet om en 
gemensam portal krävs dock ytterligare steg.  

Nollalternativ
Utan en gemensam portal kvarstår svårigheterna att i förväg inhämta information, vilket idag är mycket 
tidskrävande för lantbruksföretag, rådgivare, informatörer och tillsynspersonal.    

Regelverk
Vad vi kan se berörs inga regelverk av förslaget.

Kontaktperson
Anette Bramstorp, HIR Skåne AB
E-post: hirskane@hushallningssallskapet.se
Telefon: 010-476 20 00 vxl
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